
 

EDICTE

Per  Decret  d’Alcaldia  310/2017  de  data  5  d’abril  de  2017,  s’aprovà  la  relació 
provisional  d’aspirants  admesos  i  exclosos  de  la  borsa  de  treball  de  personal 
administratiu en règim de funcionari  interí  i  d’acord amb les bases i  fent ús de les 
atribucions que em confereix la legislació vigent, per la present

HE RESOLT,

Primer.- Aprovar la llista de les persones aspirants admeses i excloses, amb indicació 
dels motius d’exclusió, de les que han presentat la sol·licitud per a participar en el 
procés selectiu de l’esmentada convocatòria:

Persones admeses

5508-X 3406-Y 9614-Z 7824-P 9572-E
5438-F 4110-T 5553-G 4484-D 4111-K
8326-L 5352-P 0815-Z 9967-E 3807-D
6327-R 2897-S 6048-M 6542-V 8089-S
9694-L 4606-C 4636-F 5814-V 4075-Q
8559-T 6046-L 5243-K 5277-Y 2855-V
8694-B 0464-X 3441-M 8508-G

Persones excloses

Cap

Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’edictes i anuncis oficials de la 
corporació  de  l’Ajuntament  de  Constantí  i  a  la  pàgina  web  corporativa 
http://www.constanti.cat, per a presentar esmenes i possibles reclamacions.
 
Igualment, tant les persones aspirants admeses com les omeses, per no figurar en la 
llista  provisional  de  persones  admeses  i  excloses,  poden  esmenar  dins  d’aquest 
termini indicat el defecte o defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió 
simultània en la citada llista.

S’entendrà que les persones aspirants excloses que no esmenin en el termini indicat el 
defecte o defectes que hagin motivat la seva exclusió desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta 
llista de persones admeses i excloses. En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i, en el 
cas que se’n produeixin, a fi de possibilitar-ne l’esmena en el termini adequat i en la 
forma escaient, cal que les persones aspirants comprovin fefaentment que no figuren 
en la llista de persones excloses i  que el  seu NIF consta en la llista de persones 
admeses.

Segon.- Les llistes completes i certificades de persones aspirants admeses i excloses 
s’exposen al tauler d’anuncis de la corporació (carrer Major, 27, 43120 Constantí).

Així mateix, les persones aspirants poden consultar la seva situació en aquestes llistes 
a través de l’adreça http://www.constanti.cat, o mitjançant el telèfon 977 520 521.

 



 

Tercer.  Aprovar  la  composició  del  Tribunal  qualificador  de  les  proves,  que  és  la 
següent: 

President: Ignacio Río Santos
Suplent: Ventura Gallart Segalà

Vocal: Francisco José Pueyo Gracia
Suplent: Carmen Vuelta Santín

Vocal: Josep Ma. Piqué Cugat
Suplent: Anna Guinovart Grau

Secretària: Montserrat Franquès Gil
Suplent: Mariano Quesada Domínguez 

El  Tribunal  podrà  disposar  la  incorporació  d’assessors  especialistes  per  a  totes  o 
alguna de les proves, els quals, en l’exercici de la seva funció, actuaran amb veu, però 
sense vot.

Els  membres  d’aquest  tribunal  es  poden  abstenir  i  les  persones  aspirants  poden 
recusar-los,  en  el  termini  de  deu  dies,  quan  hi  concorrin  les  circumstàncies  que 
preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
sector públic. 

En  el  cas  que  per  raó  d’abstenció,  de  recusació  o  d’impossibilitat  justificada 
d’assistència algun dels membres del tribunal no pugui assistir-hi, ha de comunicar-ho 
als seus suplents per garantir-ne la presència.

Quart.  Determinar  que  les  persones  aspirants  que  no  han  acreditat  estar  en 
possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana 
(Certificat C – coneixements de nivell  de suficiència de català), del Primer exercici. 
Coneixement  de llengua es convoquen en la data, l’hora i  el  lloc que s’indiquen a 
continuació: 

Data: 10 de maig de 2017
Hora: 9:00 hores
Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament de Constantí, C/Major, 27, 43120 Constantí.

Cinquè.  Les  persones  aspirants  declarades  admeses,  són  convocades  per  a  la 
realització del segon exercici. Prova teòrica, d’acord amb la data, l’hora i el lloc que 
s’indiquen a continuació: 

Data: 10 de maig de 2017
Hora:  15:30 hores
Lloc: IES CONSTANTÍ – Avinguda Onze de Setembre, s/n – 43120 - CONSTANTÍ

Les  persones  aspirants  s’han  de  presentar  amb  el  Document  Nacional  d’Identitat 
vigent o document equivalent.

Sisè. L’actuació de les persones aspirants en les proves s’ha d’iniciar amb la persona 
aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra “A”.

 



 

Seté.  Traslladar  aquesta  resolució  a  tots  els  membres  del  Tribunal  qualificador  i 
exposar-la al  tauler d’anuncis de la corporació. D’aquesta manera se substitueix la 
notificació a les persones interessades, de conformitat amb el que disposa l’article 45 
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  comú  de  les 
Administracions Públiques. 

Així ho disposa i signa l’alcalde.

L’alcalde 
Óscar Sánchez Ibarra 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER LA PERSONA QUE HI FIGURA AL 
MARGE

Constantí, a la data de la signatura
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